
.'

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATADAREUNIÃO ORDINÁRIADODIA 02 DE JUNHO 201
019/14

. ,,' .' " Presidente
Ao segundo dia do mes de Junho de dOlSmil e quatorze, as dezOltohoras e quarenta
e cinco minutos ocorreu á décima nona sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Erlei Vieira procedeu â leitura de um
trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 018/14 da sessão
ordinária do dia vinte e seis de maio de dois mil e quatorze. Está em discussão â
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovàdo .
por todos. O Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura das
convocações dos Suplentes. Secretário: Ao Senhor Vitor. CONVOCO Vossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 02 de junho,
tendo em vista pedido de licença do Vereador Alaor Tomaz, por motivos de saúde,
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea a, desta Casa,
declinou. Ao Senhor João Mafalda. CONVOCOVossa Senhoria para assumir na
Câmara Municipal de Vereadores, no dia 02 de junho, tendo em vista pedido de
licença do Vereador Alaor Tomaz, por motivos de saúde, conforme dispõe
Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea a, desta Casa. Solicitamos que nos
traga a declaração de bens e o diploma. Presidente dá posse ao Senhor Vereador
João Mafalda. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Oficio n° 078/2014 - do
Executivo Municipal retirando de tramitação o Projeto de Lei 067/14; Oficio n°
120/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 065/14; Oficio n°
121/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 066/14; Oficio n°
122/2014_ do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de Informações;
Oficio n° 123/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 067/14;
Oficio nO124/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de
Informações; Convite para participar da cerimônia de entrega dos Troféus de
participação do Dia do Desafio, dia 09 de junho âs 19.30 horas; Convite Brigada
Militar para solenidade de passagem comando do 38 BPM dia 05 de junho as 14
horas no auditório do Quartel na Av. Pátria, 1431;Relatório de avaliação das metas
fiscais do 1" Quadrimestre de 2014 realizada em 30 de maio de 2014; Diversos
Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para o
Fundo Municipal da Saúde; Diversos Comunicados do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos para a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento. Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES: 7412
Paulino de Moura _ Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
reforma da Ponte de madeira que se encontra em péssimas condições com muitas
rachaduras na Rua Carlos Michelini Bairro: Aurora. Atendendo assim a solicitação ~
de moradores; 7413 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo Municipal para que.. \
determine ao setor competente serviços de patrolamento, cascalhamento e limpeza
de bueiros na Rua João Clemente Elsing - Bairro Ouro Preto; 7414 Rudi Brombilla
_ Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os
reparos da "Boca de Lobo"na RUAGENERALVITORlNO, próximo ao n° 52 Bairro .•.•-.
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Floresta; 7415 Daniel Weber - Solicita para que seja realizado o trabalho de
cascalhamento, ensaibramento e compactação na Rua Olmiro Ramos; 7418 Paulino
de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Rua Julio Rosa Teixeira. Bairro:
Santa Teresinha; 7419 Paulino de Moura -Solicitar ao Executivo juntamente como
setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Rua Cuiaba
Bairro: Floresta; 7420 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com O

setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Rua Soledade
Bairro: Fey; 7426 Orion Albuquerque - Solicitando melhorias na Rua do
Condomínio Floresta, confecção de abrigo de parada de ônibus e colocação de
container; 7427 Orion Albuquerque. realizado a retirada de entulhos verde na Rua
Paraná, Bairro Orienta; 7437 Orion Albuquerque - Solicitando para que seja
efetuado o patrolamento, cascalhamento e compactação principalmente das ruas
Pedro João da Silva e Rua Porto Alegre, Bairro Sta. Terezinha; 7440 Anselmo
Britzke - Solicitando ao setor competente que realize trabalhos de limpeza do
terreno na rua Marcial Rocha Silveira ao lado n° 151,Bairro Floresta, pois o mesmo
esta tomado pelo matagal, propiciando a procriação de insetos, ratos e outros
animais que podem causar danos a saúde dos moradores das proximidades e
também para que não sirva de esconderijo para delinquentes; 7441 Anselmo
Britzke - Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente com a máxima urgéncia possível a realização de melhorias na Av.
Marechal Castelo Branco, no Bairro Alvorada, pois o local encontra-se em situação
Precária; 7443 Eduardo Assis - Patrolamento, Cascalhamento, compactação da rua
João Eduardo Kraemer -7444 Eduardo Assis - patrolamento, cascalhamento e
compactação, rua João Saldanha dos Santos, Biarro São Jorge - Residencial Passo
da Areia; 7445 Eduardo Assis - Patrolamento, cascalhamento e compactação rua
José Morigi, Bairro São Jorge - Residencial Passo da Areia; 7446 Eduardo Assis -
Repintura de faixas de segurança na AV.Pátria, acesso ao colégio Notre Dame
Aparecida.7449 Eduardo Assis - Solicita Colocação de semáforo na Av, Flores da
Cunha, em frente ao Supermercado Economia da Borguetti; 7457 Daniel Weber -
Solicita reparo na ponte localizada na Rua Visconde de Pelotas. 7458 Estevão De
Loreno - Reiterando pedido de melhorias na rua Vitória, no bairro Floresta; 7459
Estevão De Loreno - Solicitando a operação tapa buracos na rua Ibaré, parte
asfaltada; 7460 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar a pintura de uma faixa de segurança em frente à parada de ônibus
próximo a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pois o fluxo de pessoas atravessando
a rua é grande. Pedido dos pedestres; 7462 Otto Gerhardt - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar melhorias nas Ruas do Bairro São
Lucas. Pedido dos moradores; 7463 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao
Executivo com máxima urgência para que determine ao setor competente que
disponibilizem mais linhas de ônibus no Bairro São Lucas e principalmente nos ~
finais de semana. Pedido dos Moradores; 7466 Estevão De Loreno - Solicita a

b
desobstsruçãJoda t~b6u8laDçãoemI wfrebnteaRresidêncdiade n° 558 na rua Xavantes, no •
alrro ão orge; /4 ame e er - eiteran o pela "OITAVA"vez a solicitação
de melhorias na Rua Albino Gerhardt; 7469 Daniel Weber - Reiterando a
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solicitação de melhorias na Rua da Paz; 7470 Estevão De Loreno - SOLICITA ao
setor competente os serviços de reconstrução do calçamento da rua Barão de
Antonina, começando da esquina com a Avenida Pátria em toda a sua Extensão;
7471 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço patrolamento e ensaibramento e compactação na
Rua José Biach bairro Vila Nova e em toda sua extensão, pois, esta impossível
transitar no local e do jeito que esta não pode ficar a pedido dos moradores, se for
atendido à comunidade agradece; 7473 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução servIço de
ensaibramento e compactação na Rua Maceió Bairro Vila Nova. Atenciosamente
apedido dos moradores se for atendido desde já Agradecem; 7478 Mareio Hoppen -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Casemiro da Luz
Bairro Ouro Preto e em toda sua extensão; 7479 João Mafalda - Seja enviado oficio
ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Tamoios, Bairro Conceição; 7481 João
Mafalda - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Tupiniquins, Bairro
Conceição; 7482 João Mafalda - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias nos
acessos do interior do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz; 7483 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Valeriano A. dos
Santos Bairro Ouro Preto; 7485 Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo para
que determine ao setor competente que sejam tomadas providéncias imediatas no
sentido de realizar limpeza das ruas do Bairro São João, com recolhimento de
entulhos e galhos de árvores que encontram-se depositados nas mesmas; 7486
Fernando Sant'anna - Solicita que o executivo verifique se os horários para
lavagem dos passeios públicos ao longo da Av. Flores da Cunha estão sendo
respeitados, pois existe grande reclamação por parte dos pedestres que por ali
transitam em horário comercial; 7487 Anselmo Britzke - Encaminhamos solicitação
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível a realização de melhorias na estrada que dá acesso a Xadrez pois
o local encontra-se em situação precária; 7495 Erlei Vieira - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de
recolhimento de entulhos verdes em frete a EMEI - CAROLINA DAL
CASTEL.LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 7416 Rudi Brombilla - O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em
plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO, pelo falecimento do senhor LUIZ AUGUSTIM BORGES; 7417
Daniel Weber - Para que seja enviado oficiode aplauso ao Sesc extensivo a todos os
colaboradores pela belíssima organização a frente dos eventos realizados no dia do
Desafio; 7421 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho
a equipe da Marchetti pela conquista do 9° Campeonato Estadual de Trios
Veteranos de Bocha; 7422 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Para que seja
enviado oficiocom os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de JOSÉ
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TAILOR PEREIRA DA SILVA pelo falecimento, ocorrido no dia 27 de Maio de
2014; 7423 Orion Albuquerque - Seja encaminhado ofício aos Empresários
NadirLazzari e Sueli Tereza Lazzari proprietários da Floricultura Mundo das
Flores, pelo exemplo de cidadania; 7428 Orion Albuquerque - Que seja enviado
oficio ao Sr. Deolindo Capitânio, Diretor da Empresa Glória para que estude a
possibilidade de aumentar o itinerário realizado atualmente, no Bairro Floresta,
para que o mesmo passe pela via do Condomínio Floresta; 7429 Gian Pedroso - Seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável do Sr. LÚCIO ANTUNES DE PAULA, ocorrida hoje, dia 02 de junho
aos 92 anos de idade. Seu Lúcio, um cidadão exemplar que foi servidor público
municipal, tendo sido inclusive homenageado com a Comenda "O Bombeador" na
última Sessão Solene de aniversário do município; 7430 Erlei Vieira - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário seja
enviado as mais sinceras condolências aos familiares do inesquecível Milton Tolotti.
Tive a oportunidade de conviver com a familia Tolotti em toda minha infância e
adolescência, recebam do Poder Legislativo de Carazinho os mais sinceros votos de
pesar pelo seu passamento. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e
agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Já 5:25; 7435 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. MILTONTOLOTTI pelo falecimento, ocorrido
no dia 29 de Maio de 2014; 7436 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofícioao Patrão
do CTGAlfredo D'Amore, Sr. Paulo Roberto Lang, extensivo a toda patronagem e
demais integrantes do quadro social, cumprimentando-lhes pelos 35 Anos de
atividades do CTG, comemorado durante o Fandango da última sexta-feira(30);
7439 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofício ao Gerente da Unidade de
Atendimento - Sicredi Carazinho Sul, Sr. Neuri Niceto CasseI, cumprimentando-
lhes pela doação de valores para oAsilo São Vicente de Paulo; 7442 Rudi Brombilla
- O Vereador abaixo assinado solicita que após aprovado em plenário seja enviado
oficioparabenização a aluna Brenda Caroline Barbosa da escola João Goulart que
foi a grande ganhadora do Projeto Oratória nas escolas realizada pela JCI -
Carazinho, no ano de 2014; 7447 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos Equipe Diretiva da JCI - Carazinho em nome
de sua presidente Cristiane Zolet, a coordenadora do projeto Angela Stumer de
Quadros e extensivo a todos os demais membros pela realização do Projeto Oratória
nas Escolas; 7448 Eduardo Assis - para que se conserte a Rua Senador Saldo Filho
em frente ao número 750 - bairro conceição; 7450 Eduardo Assis - A JCi pela
realização do Projeto Oratória nas Escolas; 7451 Eduardo Assis - Para os familiares
do Sr. Adão Soares; 7452 Eduardo Assis - Para os familiares da Sr.a ALZIRA
LOHEDER; 7453 Daniel Weber - Para que seja enviado ofíciocom os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de LAUROANTONIO ROHENKOHL pelo
falecimento, ocorrido no dia 31 de Maio de 2014; 7454 Daniel Weber - Para que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
LEANDROLEOCADIO pelo falecimento, ocorrido no dia 29 de Maio de 2014; 7455
Daniel Weber - Para que seja enviado oficio de aplauso a Gustavo Visoto; 7456
Eduardo Assis - Para Porto alegre ao DAER; 7461 Otto Gerhardt - Seja registrado
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do
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Leandro Leocádio, no último dia 30 de Maio; 7467 Estevão De Loreno - Para Porto
Alegre ao DAER; 7472 Paulino de Moura - O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Dr.
Alvaro Luis Machado Soares cumprimentando a toda a sua equipe médica do
Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo manifestando ainda o
reconhecimento deste vereador que sente-se honrado em homenagear a todos os
profissionais que tem como objetivo maior valorização a dignidade e o bem estar do
ser humano, dedicando-se diariamente a preservar o que Deus nos deixou de mais
precioso a VlDA; 7474 Gian Pedroso - Solicitamos a CORSAN para que determine
ao setor competente a imediata restauração do pavimento na Rua Mato Grosso,
quase em frente a Padaria e Confeitaria Pão Fresquinho, Bairro Oriental; 7475
Paulino de Moura - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Dr. Elbio B. Esteve e Dr.
Gerson Luis Urnau cumprimentando e manifestando ainda o reconhecimento deste
vereador que sente-se honrado em homenagear a todos os profissionais que tem
como objetivo maior valorização a dignidade e o bem estar do ser humano,
dedicando-se diariamente a preservar o que Deus nos deixou de mais precioso a
VlDA; 7477 Daniel Weber; Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes,
Marcio Luiz Hoppen, Otto Gerhardt, Eduardo Assis - Seja enviado ofício a Mesa
Diretora desta Casa solicitando que se tome providências em relação a transmissão
ao vivo das Sessões Plenárias Ordinárias, Extraordinárias e Solenes via rádio; 7484
Fernando Sant'anna - O vereador signatário solicita que após lido em plenário, seja
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes
informações abaixo: 1) Se os passeios públicos do municípios estão sendo
fiscalizados? 2) Se existem pedras soltas nos mesmos? 3) Se existem passeios com
superfície escorregadia, principalmente se molhadas? 4) Se tal fiscalização existe,
quais atitudes estão sendo tomadas? JUSTIFICATIVA: O pedido de informação se
justifica uma vez que a insatisfação da comunidade quanto ao estado de
conservação dos passeios públicos do município, pois os mesmos encontram-se
muitas vezes com pedras soltas, desnivelados e com material de superfície
escorregadia. Trazendo grande risco para os pedestres que por eles transitam; 7488
Daniel Weber e Estevão De Loreno - Para que seja enviado oficio de aplauso a
Ronaldo Nogueira pelo lançamento de seu livro "O trabalhismo no Brasil do século
XXI"; 7489 Eduardo Assis e Erlei Vieira - Os vereadores abaixo assinados,
requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja
autorizado viagem ao estado de Santa Catarina, às cidades de Lages e chapecó,
entre os dias 09 a 12 de junho de 2014 dia 09/06/2014 - 22:00 horas saída dia
10/06/2014 - Lages - Secretaria de educação, Projeto dia da Familia na Escola,
lançamento, funcionamento e incentivos. dia 11/06/2014 - Chapecó - Secretaria do
Desenvolvimento / Secretaria do Planejamento - Plano de mobilidade Urbana, visão
estratégica para os próximos 20 anos, estudo da mobilidade urbana, leis de
desenvolvimento e incentivos para tal. dia 12/06/2014 - Chapecó - CAPS-ADCentro
de Assistência Psicossocial Alcool e Droga, convite para o Diretor para o
desenvolvimento do prjeto no local já pré determinado do município, contato com o
funcionamento do mesmo e demais atributos. Dia 12/06/2014 - 18:00horas retorno.
Para despesas e mantenência solicitam 3 diárias e meia para cada; 7490 Estevão
De Loreno - Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de
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Carazinho à patronagem e integrantes do CTGAlfredo D'Amore no nome do Patrão
o Sr. Paulo Lang pela comemoração dos 35 ANOS; 7494 Paulino de Moura - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar,
pela perda irreparável da Sra. NARAROSANECOSTA,ocorrida prematuramente
hoje, dia 02 de junho; . Grande Exepediente: Os Vereadores Paulino de Moura,
Rudi Brombilla, Anselmo Britzke, João Mafalda, Fernando Sant'anna, Daniel
Weber, Estevão De Loreno e Márcio Hoppen fizeram o uso de tribuna. Ordem do
dia. O Vereador Paulino de Moura, solicitou que os requerimentos e projetos sejam
votados em bloco, exceto o requerimento 7477 que deverá ser votado em separado.
O Vereador Daniel Weber solicita que os projetos 37, 38 e 39 sejam votados em
separado. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador
Paulino de Moura, vereadores que concordam permaneçam como estão contrários
se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em votação o requerimento
verbal do Vereador Daniel Weber, vereadores que concordam permaneçam como
estão contrários se manifestem, aprovado por todos. O presidente solicitou que o
secretário fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. Está em
discussão os requerimentos, o Vereador Paulino de Moura discutiu os
requerimentos. Não havendo mais vereador que queira discutir, colocou os
requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão o
requerimento 7477, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifeste,
rejeitado por 7 votos contrários a 6 votos favoráveis. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura dos Projetos 029,049, 055, 061, 063/14 e Complementares
004 e 005/14 do Executivo Municipal. O Presidente solicita que o Secretário
proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o
parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam comoestão, contrários se manifestem, aprovado
por todos. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da
COES do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não
havendo vereador para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente coloca em discussão os projetos. Os Vereadores Eduardo Assis, Paulino
de Moura, Estevão De Loreno e Anselmo Britzke discutiram os projetos. Não
havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado por
todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura dos Projetos 037, 038 e
039/14 do Executivo Municipal. O Presidente solicita que o Secretário proceda a
leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da
CJF, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da COES do
projeto, o Presidente colocaem discussão o parecer da COES, não havendo vereador
para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão os
projetos. O Vereador Daniel Weber discutiu os projetos. Não havendo mais
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vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado 8 votos favoráveis a
4 votos contrários. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do Projeto
016/14 do Vereador Otto Gerhart. O Presidente solicita que o Secretário proceda a
leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da
CJF, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos o
parecer inviável da CJF. O projeto fica prejudicado. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura do Projeto 059/14 do Executivo Municipal. O Presidente
solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o
Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que queira
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, rejeitado o parecer inviável da CJF por 9 votos contrários
a 3 votos favoráveis. O Presidente passa o projetos para COES para exarar parecer.
Nada mais havendo atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada
apresentese -, convocando os senhoresvereadores para a próxima sessão
ordiná . a se re lizar no dia dois de junho de dois mil e quatorze às dewito hor e
qua nta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.
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